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RESUMO 

 



BRAGA, R.M. Avaliação da Atividade Antinociceptiva e Anti-inflamatória do 

Óleo Essencial de Lippia pedunculosa. 2016. 101p. Dissertação (Pós-

graduação em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos, Farmacologia) – UFPB 

/ CCS / IPeFarM, João Pessoa. 

 

A dor é um fator relevante da homeostase e têm como função alertar sobre 
estímulos que podem provocar lesão tecidual, permitindo que mecanismos de 
defesa ou fuga sejam adotados. Apesar da variedade de substâncias e do 
avanço no desenvolvimento das terapias de controle da dor, ainda há uma 
necessidade urgente de analgésicos potentes e com menos efeitos adversos. 
Uma alternativa são os produtos naturais, dentre estes, destacam-se os óleos 
essenciais, que possuem diversos efeitos farmacológicos provenientes da 
variabilidade químico-estrutural que seus constituintes apresentam. O óleo 
essencial de Lippia pedunculosa (OELP), possui efeito tripanocida e amebicida 
já relatados na literatura, entretanto sua ação em modelos experimentais de 
analgesia e inflamação em camundongos, ainda não foi estudada. Na triagem 
farmacológica comportamental, as diferentes doses testadas (200, 300, 400 e 
750 mg/kg) pela via oral (p.o.) apresentaram alterações comportamentais 
psicodepressoras, tais como ambulação diminuída, analgesia, ptose palpebral e 
perda do reflexo auricular. Não foi observado mortes. Nos experimentos 
subseqüentes foram elencadas as doses de 200, 300 e 400 mg/kg (p.o.). No 
teste do campo aberto constatou-se que o OELP apresenta um perfil de droga 
psicodepressora, pois parâmetros como ambulação e rearing dos animais foram 
significativamente diminuídos. Foi possível confirmar através do teste do rota-
rod que os animais tratados com o OELP não apresentaram alterações na 
coordenação motora, descartando-se assim um possível efeito miorrelaxante ou 
neurotóxico. Seguindo com os modelos para avaliação da atividade 
antinociceptiva, no teste das contorções abdominais induzidas pelo ácido 
acético, OELP mostrou-se eficaz, diminuindo o número das contorções. Diminuiu 
também o tempo de lambida nas duas fases do teste da formalina, mas não foi 
capaz de aumentar a latência para percepção do estímulo térmico no teste placa 
quente. Contudo, o efeito antinociceptivo do OELP não foi revertido pela 
naloxona sugerindo que o mesmo não atua pela via do opióides. Por fim, no 
modelo da peritonite induzida por carragenina, o OELP diminuiu o influxo de 
leucócitos no lavado peritoneal. Sendo assim, esses resultados mostram que o 
OELP tem atividade antinociceptiva e anti-inflamatória, por mecanismos de ação 
ainda desconhecidos.  
 
Palavras-chave: óleo essencial, Lippia pedunculosa, nociceção, inflamação 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 



BRAGA, R.M. Evaluation of Antinociceptive and Anti-inflammatory activity 

of Lippia pedunculosa essential oil. 2016. 101p. Dissertação (Pós-graduação 

em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos, Farmacologia) – UFPB / CCS / 

IPeFarM, João Pessoa. 

 
Pain is a relevant homeostasis element, its main role is to warn about stimuli that 
can cause tissue damage, allowing that defense or escape mechanisms are 
adopted. Although numerous substances and progress in the development of 
pain control therapy, there is still an urgent need for potent analgesics with fewer 
adverse effects. An alternative are natural products, among these, essential oils 
stand out, which have different pharmacological effects deriving from the 
chemical and structural variability of their compounds. The essential oil of Lippia 
pedunculosa (EOLP), has trypanocide and amebicide effect already reported in 
the literature, however its action in experimental models of analgesia and 
inflammation in mice, has not been studied. In the behavioral pharmacological 
screening, the different doses tested 200, 300, 400 and 750 mg/kg (p.o.) showed 
psycho depressor behavioral changes such as decreased ambulation, analgesia, 
ptosis and loss of ear reflex. No deaths were scored. To the subsequent 
experiments, doses of 200, 300 and 400 mg/kg (p.o.), were chosen. In the open 
field test it was found that EOLP has a psycho depressor drug profile, because 
parameters such as ambulation and rearing of animals were significantly 
decreased. It was confirmed by the rota-rod test, that animals treated with EOLP 
had no changes in motor coordination, discarding a possible myorelaxant or 
neurotoxic effect. Following with the models to evaluate the antinociceptive 
activity, in the writhing-induced by acetic acid test, EOLP was effective, reducing 
the number of contortions. It also reduces the time licking in both phases of the 
formalin test, but was not able to increase the latency to thermal stimulus 
perception in the hot plate test. However, the EOLP analgesic effect was not 
reversed by naloxone suggesting that it acts by non-opioids pathways. Finally, 
the model of carrageenan-induced peritonitis, the EOLP decreased the 
leukocytes migration in the peritoneal fluid. Thus, these results show that EOLP 
has antinociceptive and anti-inflammatory effect by yet unknown pathways. 

 
Keywords: essential oil, Lippia pedunculosa, nociception, inflamation 
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1. Introdução 

Estímulos nocivos ao organismo pode induzir uma sensação desagradável 

chamada dor. O homem segue em busca do esclarecimento das razões que 

justificassem a ocorrência da dor, propondo procedimentos destinados ao seu 

controle. A dor é um fator relevante da homeostase e têm como função alertar 

sobre estímulos que podem provocar lesão tecidual, permitindo que mecanismos 

de defesa ou fuga sejam adotados (MILLAN, 1999; JULIUS; BASBAUM, 2001; 

KLAUMANN; WOUK; SILLAS, 2008). 

A nocicepção consiste na real injúria tecidual ou em um evento 

potencialmente danoso transduzido e codificado por nociceptores em níveis 

espinhais e supra-espinhais (LOESER; TREED, 2008; SCHNAKERS et al., 

2012), que podem ser ativados por diferentes estímulos, tais como químicos, 

térmicos e mecânicos, porém, essa estimulação pode ser reforçada ou 

sensibilizada por mediadores inflamatórios, como bradicinina, serotonina e 

prostaglandinas (BONNINGTON; MCNAUGHTON, 2003; HUANG; ZHANG; 

MCNAUGHTON, 2006). Neste sentido, substâncias capazes de bloquear estas 

vias de sinalização, tanto em nível central como periférico, são importantes 

ferramentas para o controle da dor (MEOTTI et al., 2007). 

Apesar da variedade de substâncias e do avanço no desenvolvimento das 

terapias de controle da dor, ainda há uma necessidade urgente de analgésicos 

potentes e com menos efeitos adversos, principalmente para os casos de dor 

crônica, onde a melhor alternativa farmacológica ainda é a morfina, apesar dos 

muitos efeitos indesejáveis (BENEDITO, 2013). 

O uso de plantas e seus derivados com finalidades terapêuticas têm 

ocorrido de forma extensiva e crescente em todo o mundo. Dentre os produtos 

de origem natural, destacam-se os óleos essenciais, que são compostos de 

origem vegetal com diferentes aplicações, especialmente na área terapêutica e 

cosmética. Sua diversidade de efeitos farmacológicos é provavelmente devido à 

variabilidade químico-estrutural que os constituintes dos óleos essenciais 

apresentam (SOUZA et al., 2012). 
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Grande parte destes produtos naturais que vem sendo pesquisados, já tem 

sido amplamente utilizados na medicina popular. Um exemplo de planta 

medicinal com aplicação terapêutica e vasto uso popular, é o gênero Lippia da 

família Verbenaceae, que inclui aproximadamente 250 espécies de arbustos e 

árvores pequenas, principalmente distribuídas nas Américas Central e do Sul e 

África Tropical (TERBLANCHÉ; KORNELIUS, 1996; LIMA, 2013). 

O gênero Lippia tem sido descrito em vários trabalhos científicos pelo seu 

uso na medicina tradicional e efeitos farmacológicos, dentre estes podem ser 

destacados os efeitos analgésicos, anti-inflamatórios, anestésicos locais, 

ansiolíticos e sedativos (ABENA et al., 2003; AHMED et al., 2004; BOTELHO; 

CARVALHO; MONTENEGRO, 2007; GIRÃO et al., 2003; DO VALE et al., 2002; 

PASCUAL et al, 2001). Estas atividades têm sido atribuídas aos terpenóides, 

principalmente monoterpenos e sesquiterpenos, presentes nos óleos essenciais 

das espécies deste gênero. 

Diante da constante busca por novos fármacos de origem vegetal com 

eficácia terapêutica e menos efeitos colaterais, e das evidências científicas 

relacionadas ao gênero Lippia, este trabalho tem o intuito de investigar o efeito 

antinociceptivo e anti-inflamatório do óleo essencial das folhas de L. 

pedunculosa.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



BRAGA, R. M.                                         FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA            23 
 
 
2. Fundamentação Teórica 

 

2.1. Dor  

2.1.1. Classificação  

De acordo com a Associação Internacional para o Estudo da Dor 

(International Association for the Study of Pain – IASP), a dor é definida como 

sendo uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a um 

dano tecidual real ou potencial (SANTOS et al., 2015). 

A dor é considerada uma experiência complexa, pois não envolve apenas 

a transdução do estímulo nociceptivo, mas existe também o processamento 

cognitivo e emocional pelo encéfalo, responsável pelas diferentes respostas 

comportamentais à dor processadas pelo cérebro. (JULIUS; BASBAUM, 2001; 

SCHOLZ; WOOLF, 2002). 

Logo, vale salientar a diferença entre os termos: dor e nocicepção. A 

nocicepção pode ocorrer independente da dor, já que é um processo fisiológico 

que não apresenta um componente subjetivo (LOESER; TREEDE, 2008). 

Enquanto a nocicepção é a detecção da lesão tecidual por transdutores 

especializados ligados a fibras dos nervos periféricos do tipo A-δ (delta) e C, as 

quais transmitem sinais ao sistema nervoso central, influenciados pela 

inflamação e por estímulos ambientais físicos ou químicos (LOESER; 

MELZACK, 1999).  Por sua vez, a dor possui uma natureza subjetiva 

caracterizada por sintomas físícos e psicológicos. O processamento da dor 

envolve a ativação do córtex somatossensorial em áreas responsáveis pela 

cognição, pela emoção e pela sensação (KUPERS; KEHLET, 2006; 

SCHNAKERS et al., 2012), sendo influenciada pela ansiedade, depressão, 

expectativa e outras variáveis psicológicas. 

Por isso que a utilização do termo “dor” é exclusiva para seres humanos, 

uma vez que os animais não são capazes de verbalizar os componentes 

subjetivos da dor. Portanto, termos como dor e analgesia são mais adotados 

para humanos e nocicepção e antinocicepção para animais (JONES, 1996). 
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A dor pode ser classificada de acordo com diversos aspectos, intensidade, 

natureza, duração do estímulo, entre outros. Dentre as várias classificações, a 

mais importante é a que divide a dor em transitória, aguda e crônica. 

A dor transitória é produzida pela ativação de nociceptores presentes na 

pele ou em outros tecidos na ausência de dano tecidual. Esse tipo de dor surge 

para proteger o homem contra danos físicos ambientais ou lesões no corpo 

(LOESER; MELZACLK, 1999). 

A dor aguda é uma resposta fisiológica normal em resposta a um estímulo 

nocivo (CARR; GOUDAS, 1999) tais como lesões em tecidos ou órgãos, 

ocasionadas por inflamação, infecção, traumatismo ou outras causas. A 

sensação de dor é desencadeada pela ativação de nociceptores presentes no 

local lesionado, normalmente sendo de curta duração e limitada a área afetada, 

desaparecendo com a eliminação desse estímulo nocivo (RIEDEL; NEECK, 

2001). 

Quando a dor aguda é muito intensa ou persiste por um período 

prolongado, os nociceptores podem vir a produzir um estado de 

hiperexcitabilidade persistente, deixando de ser aguda e passando a ser 

classificada como dor crônica. A dor crônica, por sua vez, persiste por um tempo 

maior, e está associada com processos patológicos crônicos ou decorrentes de 

lesões do SNC ou periférico (MERSKEY; BOGDUK, 1994; ALMEIDA; 

ROIZENBLATT; TUFIK, 2004). 

A diferença entre a dor crônica e aguda não está na duração, mas na 

incapacidade do sistema nervoso em restabelecer a atividade neuronal para os 

níveis homeostáticos normais (LOESER; MELZACLK, 1999; VALE, 2000). 

Existe um tipo de dor crônica que acomete 2-4% da população, 

denominada dor neuropática (DN) (DWORKIN et a., 2003). Essa é definida como 

uma disfunção primária no sistema nervoso e considera-se que não há 

tratamento em virtude da degeneração das vias sensitivas periféricas e centrais, 

podendo resultar na ocorrência de dores espontâneas na ausência do estímulo 

(WAISBROD; HANSEN; GERBERSHAGEN, 1984; TEXEIRA, 2001).  
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A amplificação anormal dos sinais no sistema nervoso resulta em uma 

sensibilização central, que causa uma dor resultante de um estímulo que 

normalmente não provocaria dor (alodinia) e uma dor exacerbada em resposta 

a um estímulo doloroso (hiperalgesia) tudo isso devido ao aumento na expressão 

de canais de cálcio, sódio, vanilóides, e de receptores (aminoácidos excitatórios 

e neurocininas) (CLIFFORD; WOOLF, 2004; CHONG; BRANDNER, 2006). 

 
2.1.2. Fisiopatologia 

Vários mecanismos podem ser identificados no processamento neural dos 

sinais nocivos que levam à experiência de dor. O primeiro, na sequência dos 

eventos que originam o fenômeno doloroso, é a transdução, ou seja, a 

transformação dos estímulos nocivos externos em potenciais de ação que, 

despolarizam as terminações nervosas periféricas de neurônios sensoriais 

primários de alto limiar, uma vez que necessitam de um forte estímulo capaz de 

lesar potencialmente o tecido para causar esta despolarização (BESSON; PERL, 

1969).  

No processo de transdução, no caso da sensação dolorosa, ocorre uma 

amplificação dos eventos pela liberação local de uma grande variedade de 

substâncias químicas denominadas genericamente de substâncias algogênicas, 

que surgem em grande quantidade nos tecidos em decorrência de processos 

inflamatórios, traumáticos ou isquêmicos. Essas substâncias incluem serotonina, 

bradicinina, noradrenalina, histamina, citocinas, substância P, prostaglandinas e 

leucotrienos (MARQUEZ, 2004). 

O próximo estágio no processamento dos sinais nociceptivos é a 

transmissão. Os nociceptores têm seus corpos celulares no gânglio da raiz 

dorsal e terminam nas camadas superficiais do corno dorsal da medula espinhal 

(Figura 1), onde são retransmitidas mensagens através da liberação de 

mediadores como glutamato, a substância P e o peptídeo relacionado ao gene 

da calcitonina (CGRP) (JEFTINIJA et al., 1991; LAWSON et al., 1997; LAWSON 

et al., 2002; BASBAUM et al., 2009).  

 
Figura 1 – Circuito nociceptivo 
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Fonte: GOLAN et al., 2009. 

 
A informação do estímulo nocivo é transmitida principalmente através de 

diferentes tipos de neurônios nociceptivos aferentes primários, que são 

classificados de acordo com a estrutura, diâmetro e velocidade de condução em 

três tipos: C, Aδ e Aβ. A presença de mielina aumenta a velocidade de condução 

do impulso nervoso (Quadro 1) (JULIUS; BASBAUM, 2001). 

 
Quadro 1 - Tipos de neurônios sensoriais primários. 

 
Fonte: Adaptado de Julius e Basbaum, (2001). 

As fibras Aδ são pouco mielinizadas e podem ser divididas em duas classes 

principais, onde se diferenciam pela temperatura de ativação. As fibras Aδ do 

tipo I são ativadas por temperaturas superiores à 53ºC, enquanto que as do tipo 
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II são ativadas por temperaturas superiores à 43ºC. A condução da informação 

nociceptiva que ocorre via fibras Aδ é transmitida numa velocidade entre 12 e 30 

m/s (MILLAN, 1999; WALL; MELZACK, 1999; JULIUS; BASBAUM, 2001). As 

fibras C, também conhecidas como fibras polimodais, por transmitirem estímulos 

mecânicos, térmicos e químicos, conduzem a uma velocidade muito mais lenta 

em relação às outras fibras nociceptivas, em torno de 0,5 a 2 m/s em virtude de 

não possuírem bainha de mielina (PLEUVRY; LAURETTI, 1996; MILLAN, 1999; 

JULIUS; BASBAUM, 2001; BASBAUM et al., 2009).  

As fibras aferentes nociceptivas terminam predominantemente no corno 

dorsal da medula espinhal. Logo, a informação nociceptiva é transmitida da 

medula espinhal para o tronco encefálico e ao tálamo que a seguir, transmitem 

sinais ao córtex, hipotálamo e sistema límbico (ALMEIDA; ROIZENBLATT; 

TUFIK, 2004, GOLAN et al., 2009). 

A modulação é a terceira etapa do processamento do estímulo nociceptivo. 

Este evento permite que sinais nocivos recebidos no corno dorsal da medula 

espinhal sejam seletivamente inibidos, modificando assim a transmissão do sinal 

para centros superiores. O sistema de modulação endógeno da dor consiste de 

interneurônios bem definidos dentro das camadas superficiais da medula 

espinhal e tratos neuronais descendentes, que podem inibir a transmissão do 

sinal de dor (YAKSH, 2006). 

O papel chave do corno dorsal da medula espinhal na modulação da 

transmissão do sinal nociceptivo é alvo de muitos estudos. Em 1965, Melzack e 

Wall propuseram uma teoria que ainda possui grande aceitação na comunidade 

científica: a teoria da comporta. Segundo esse modelo, a percepção da dor 

ocorre apenas quando os neurônios de transmissão no corno dorsal, que são 

responsáveis por transmitir o sinal nociceptivo para estruturas supraespinhais, 

são ativados. Quando ocorre ativação das fibras de grande diâmetro (Aα e Aβ), 

ativa os interneurônios inibitórios, que podem ser GABAérgico ou glicinérgico, 

localizados na substância gelatinosa (SG), impedindo a ativação dos neurônios 

de transmissão. Esse interneurônio pode ser inibido pela ativação das fibras 

nociceptivas de pequeno diâmetro (Aδ e C). Dessa forma, a ativação das fibras 

Aα e Aβ aumenta a ativação inibitória do interneurônio, fechando a comporta e 
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bloqueando a propagação para as vias supraespinhais, enquanto a ativação das 

fibras Aδ e C, pela ativação dos initerneurônios inibitórios, podem abrir a 

comporta, facilitando a transmissão do sinal nociceptivo. A administração de 

antagonistas para receptores GABAA (bicuculina) e glicina (estricnina) reforçam 

fortemente a sensibilidade nociceptiva, comprovando a teoria (Figura 2) 

(ALMEIDA; ROIZENBLATT; TUFIK, 2004; CALVINO; GRILO, 2006; BASBAUM 

et al., 2009; PERL, 2011; ZEILHOFER; WILDNER; YÉVENES, 2012). 

 
Figura 2 – Diagrama esquemático do sistema de controle da comporta. 

 
 

Fonte: BENEDITO, 2009. Adaptado de RANG et al., 2007. 
 

 
2.2.  Considerações sobre inflamação 

 

A inflamação é classicamente definida como uma resposta desencadeada 

por traumas, lesões teciduais e invasão por agentes infecciosos, com a finalidade 

de eliminar micro-organismos ou outros agentes irritantes e reparar danos 

teciduais ou perda de função (FLOWER; PERRETTI, 2005). 

A resposta inflamatória está associada a uma grande diversidade de 

mediadores que iniciam respostas inflamatórias, recrutam e ativam outras 

células para o sítio da inflamação na tentativa de resolver o processo inflamatório 

(RITTNER; BRACK; STEIN, 2008). Estes mesmos mediadores são responsáveis 

por desencadear os sinais característicos desse processo: dor, calor, rubor e 
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edema, acompanhados ou não, da perda de função do tecido ou órgão afetado 

(SERHAN, 2010). 

O processo inflamatório pode ser classificado como agudo ou crônico, de 

acordo com o tempo de duração e características patológicas. Na fase aguda a 

duração é relativamente curta - minutos, horas ou alguns dias, sendo mediada 

por substâncias como NO e prostaglandinas (PG’s), tais como PGI2, PGD2, 

PGE2 e PGF2α. Caracteriza-se por vasodilatação, exsudação de líquido 

(plasma), infiltração de células polimorfonucleares (neutrófilos) seguido por 

monócitos que se diferenciam em macrófagos e finalmente os fibroblastos que 

se proliferam podendo restabelecer a estrutura do tecido lesado (SHERWOOD; 

TOLIVER KINSKY, 2004). Este tipo de inflamação é normalmente benéfica para 

o hospedeiro, capaz de erradicar o estímulo nocivo inicial (POBER; SESSA, 

2007; GRIVENNIKOV; GRETEN; KARIN, 2010).  

A formação do edema é um sinal precoce e importante na inflamação 

aguda, que ocorre devido ao fluxo transvascular de fluído rico em proteínas 

(plasma), dos compartimentos intravasculares para o interstício, em decorrência 

do aumento de permeabilidade vascular de capilares e vênulas, como resultado 

da liberação de histamina, bradicinina, fatores do complemento, substância P e 

fator de agregação plaquetária (PAF) no sítio inflamatório (SHERWOOD; 

TOLIVER-KINSKY, 2004).  

Durante o processo inflamatório, ocorre vasodilatação nas proximidades da 

injúria e, portanto aumento do fluxo sanguíneo. A permeabilidade microvascular 

torna-se também aumentada, acarretando perda de proteínas plasmáticas e de 

fluido para o tecido. Concomitantemente, as citocinas como o Fator de Necrose 

Tumoral (TNF-α) e a Interleucina 1 (IL-1) liberados por células teciduais, 

principalmente por macrófagos, ativam vias de sinalização em células endoteliais 

que regulam a expressão de moléculas de adesão, como as selectinas, molécula 

de adesão das células vasculares 1 (VCAM) e integrinas leucocitárias para que 

ocorra o processo de migração celular (LAWRENCE; WILLOUGHBY; GILROY, 

2002; SIMMONS, 2006). 



BRAGA, R. M.                                         FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA            30 
 
 

A inflamação aguda pode ser finalizada com a resolução de todos os 

eventos característicos da reação inflamatória e retorno do tecido lesionado à 

normalidade ou sua substituição por tecido conjuntivo (GILROY et al., 2004; 

ADEREM; SMITH, 2004). A progressão da resposta tecidual para inflamação 

crônica caracteriza-se por infiltração de células mononucleares, que incluem 

macrófagos, linfócitos e plasmócitos. 

O processo inflamatório crônico é de maior duração, estendendo-se de 

semanas a meses, e está associado histologicamente à presença de linfocitose 

e macrófagos, proliferação de vasos sanguíneos e as tentativas de reparo 

tecidual com consequente destruição do tecido e a formação de fibrose e 

necrose tecidual (FUJIWARA; KOBAYASHI, 2005). Entre as doenças crônicas 

inflamatórias incluem-se a artrite reumatóide, a aterosclerose e o lúpus 

eritematoso sistêmico (GILROY et al., 2004; SHERWOOD; TOLIVER-KINSKY, 

2004). 

 

2.3.  Óleos essenciais 

Os óleos essenciais, também conhecidos como óleos voláteis ou óleos 

éteros, são extraídos de plantas aromáticas geralmente encontradas em países 

de clima temperado e tropical (BAKKALI et al., 2008). São produtos de origem 

natural, com misturas complexas de substâncias voláteis, lipofílicas, com aroma 

acentuado e líquido, podendo ser obtidos de todas as partes das plantas, como 

botões, flores, folhas, caules, ramos, sementes, frutos, raízes ou cascas 

(REGNAULT-ROGER; VINCENT; ARNASON, 2012; BAKKALI et al., 2008). 

Em temperatura ambiente apresentam-se como substância líquida oleosa 

e bastante volátil, sendo esta última, a particularidade que o diferencia de óleos 

fixos, mistura de substâncias lipídicas obtidos geralmente de sementes 

(SIMÕES; SPITZER, 2004).  

Com relação à natureza química dos óleos essenciais, esses, em sua 

maioria, são constituídos de substâncias terpênicas e eventualmente de 

fenilpropanoides, acrescidos de moléculas menores, como álcoois, ésteres, 

aldeídos, e cetonas de cadeia curta. O perfil terpênico apresenta normalmente 
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substâncias constituídas de dez e de quinze átomos de carbonos, conhecidas 

por monoterpenos e sesquiterpenos, respectivamente (SIANI, et al., 2013). 

Estes óleos são misturas complexas naturais que podem conter de 20 a 60 

componentes diferentes e normalmente, ocorre a predominância de dois ou três 

componentes em maiores concentrações (BAKKALI et al., 2008). Os compostos 

terpênicos majoritários nos óleos essenciais são os monoterpenos (DE SOUSA, 

2011; MACHADO; FERNANDES JUNIOR, 2011).  

Até o momento, são conhecidos aproximadamente 3000 OEs, 300 dos 

quais são amplamente empregados pela indústria farmacêutica, de saneantes, 

de cosméticos, de produtos agrícolas e indústria alimentícia, com diversos 

propósitos, como o medicinal, bactericida, fungicida, antiparasitário, antiviral, 

inseticida, e condimentar (BAKKALI et al., 2008). 

Os óleos essenciais e seus constituintes têm atraído à atenção de 

pesquisadores que buscam novas drogas a partir de produtos naturais (EDRIS, 

2007). Já foi descrita diversas atividades no SNC, como a analgésica (ALMEIDA; 

NAVARRO; BARBOSA-FILHO, 2001; BAKKALI et al., 2008), ansiolítica 

(ALMEIDA et al., 2004; PASSOS et al., 2009), antidepressiva (VICTORY; 

BRAHM; SAVEGNAGO, 2013), anticonvulsivante (NÓBREGA, 2012; DE 

SOUSA et al., 2006a), e também a utilização na aromaterapia, para induzir 

relaxamento e sono em humanos (DE SOUSA et al., 2006b). 

 

2.4. Gênero Lippia 

Pertencente à família Verbenaceae, o gênero Lippia compreende cerca de 

250 espécies herbáceas, arbustos e pequenas árvores amplamente distribuídas 

em toda a América Central e do Sul, bem como na África tropical 

(TERBLANCHÉ; KORNELIUS, 1996, AGUIAR ; COSTA, 2005).  

Estima-se que o Brasil abrigue entre 70–75% das espécies conhecidas 

(ARTHUR et al., 2011) representado por cerca de 120 espécies conspícuas por 

sua aparência durante seu curto período de florescência e sua fragrância 

geralmente forte e agradável (BEZERRA et al., 1981).  
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A utilização deste gênero é bastante ampla e vai desde o uso no preparo 

de alimentos, principalmente como temperos, até na medicina tradicional, onde 

tem sido atribuídas atividades: analgésica, anti-inflamatória, antipirética, anti-

hipertensiva, antimicrobiana, bem como ações benéficas sobre as desordens 

gastrointestinais, menstruais e respiratórias (PASCUAL et al, 2001). 

Dentre os efeitos medicinais relatados para o gênero Lippia, pode-se 

destacar o efeito analgésico como importante ação farmacológica, visto que a 

dor é um sintoma bastante frequente em diversas condições patológicas. Nesse 

sentido, as plantas desse gênero são amplamente usadas para tratamento de 

diferentes tipos de dor, incluindo a dor estomacal, vesícular (L. alba ), abdominal 

(L. javanica) (HUTCHINGS E VAN STADEN, 1994) e dor orofacial (L. grata) 

(SIQUEIRA-LIMA et al., 2014) . Além disto, alguns estudos relatam atividades 

antinociceptiva e antinflamatória de L. sidoides (GIRÃO et al., 2003; BOTELHO 

et al., 2007), L. multiflora (ABENA et al., 2003) e L. nodiflora (AHMED et al., 

2004).  

 

2.5. Lippia pedunculosa 

Uma espécie bastante rara da família Verbenaceae é a Lippia pedunculosa 

Hayek, um arbusto de 0,7-1,5m de altura, conhecido popularmente como Pai-

pedro (SILVA et al., 2013) que no Brasil é encontrado apenas nas Regiões 

Nordeste (AL, SE) e Sudeste (SP). Na Região Nordeste ocorre em áreas de 

Caatinga, com vegetação rala e substrato pedregoso (SANTOS, J. S. et al. 

2009). 

Um estudo realizado por SILVA et al. 2013, teve como objetivo realizar o 

levantamento das Angiospermas de uma área da Caatinga no Monumento 

Natural Grota do Angico, estado de Sergipe - Brasil, onde a Lippia pedunculosa 

foi considerada uma espécie rara ocorrendo em solo argiloso, em geral com 

capeamento pedregoso. Apesar de ser a única espécie rara encontradas na área 

de estudo, sua presença é significante, pois de acordo com GIULIETTI et al. 

2009, espécies raras ocorrem no Brasil, em média, a cada 3.730 km2.  
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É facilmente reconhecida por suas folhas concolores, limbo laceolado, 

pecíolo pubescente, inflorescências com pedúnculo maior que 3 cm, cálice viloso 

e corola lilás de tubo alvo. Distingue-se das demais por apresentar longas e 

solitárias inflorescências espiciformes com até 1,8 cm de comprimento, 

associadas a pedúnculos de até 7,3 cm comprimento. Floresce e frutifica entre 

os meses de abril e setembro (SANTOS, J. S. et al. 2009).  

Figura 3 – Lippia pedunculosa Hayek – g. aspecto geral do ramo; h. inflorescência; i. bráctea; j. 

cálice; k. corola; l. aspecto geral do fruto; m. parte externa do fruto; n. parte interna do fruto. 

 

Fonte: SANTOS, J. S. et al. 2009 

Algumas propriedades biológicas do óleo essencial de Lippia pedunculosa 

(OELP) já foram descritas. Em análises in vitro, o óleo demonstrou uma 

promissora atividade tripanocida contra formas epimastigota e tripomastigota da 

T. cruzi (MENEZES et al.2014) e atividade amebicida contra trofozoítos de 

Acanthamoeba polyphaga (DE AMORIM SANTOS et al., 2015), sendo estas 

atividades atribuídas a presença de rotundifolona um dos compostos majoritários 

do óleo juntamente com (R)-Limoneno. 

2.5.1. Rotundifolona (piperitenona óxida) 
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Figura 4 – Epoxidação da piperitenona 

 
A rotundifolona (1,2 epóxi-pulegona) é um monoterpeno oxigenado 

também conhecido como piperitenona óxida. Trata-se de um importante 

constituinte químico do óleo essencial de várias espécies do gênero Mentha. Foi 

inicialmente chamada de rotundifolona, desde que foi isolada do óleo essencial 

de M. rotundifolia cultivada no Japão (REITSEMA, 1956; SHIMIZU, 1956) Este 

monoterpeno oxigenado apresenta diversas atividades biológicas como 

cardiovascular, hipotensora, bradicárdica, inseticida, tripanocida, 

esquistossomicida, antimicrobiana e propriedades antinociceptiva (BOŽOVIĆ et 

al., 2015). 

De acordo com investigações recentes, a espécie Lippia pedunculosa 

(Verbenaceae), pode ser considerada uma nova e importante fonte de 

rotundifolona, pois apresenta 71,7% deste constituinte em seu óleo essencial 

MENEZES et al., 2014). 

Além de ser obtida através de fontes naturais, a rotundifolona também pode 

ser sintetizada. Um dos mecanismos é pela epoxidação da piperitenona como 

ilustrado na figura 4 (REITSEMA. 1957). 
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2.5.2. R-(+)-Limoneno 

 

Figura 5 – Estrutura do R-(+)-limoneno 

 
O limoneno é um monoterpeno que tem um centro quiral que gera dois 

isômeros ópticos: D-limoneno [R-(+)- limoneno] e L-limoneno [S-(-)- limoneno]. 

O isômero R-(+)-limoneno é prevalente em óleos essenciais de plantas como a 

Lippia alba (DO VALE et al., 2002), Artemisia dracunculus (SAYYAH et al., 2004), 

e em várias espécies de plantas aromáticas (GOLSHANI et al., 2004). No óleo 

essencial de Lippia pedunculosa o R-(+)-limoneno é o segundo componente em 

maior quantidade com 21,8% da composição (MENEZES et al.2014). 

Dados da literatura relatam que óleos essenciais que contém o R-(+)-

limoneno apresentam acentuados efeitos antinociceptivo e anti-inflamatório 

(SOUZA et al., 2003; GOLSHANI et al., 2004; DO AMARAL et al., 2007). 
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3. Objetivos 
 

3.1. Objetivo Geral 

 

 Avaliar a atividade antinociceptiva e anti-inflamatória do óleo essencial 

de Lippia pedunculosa em modelos experimentais. 

 

3.2. Objetivos Específicos 
 

 Caracterizar o comportamento de camundongos tratados com óleo 

essencial de Lippia pedunculosa, frente a uma triagem comportamental 

farmacológica. 

 

 Avaliar a influência que o óleo essencial de Lippia pedunculosa exerce 

sobre o sistema nervoso central dos animais através do teste do campo 

aberto. 

 

 Verificar a coordenação motora em animais tratados com o óleo 

essencial de Lippia pedunculosa no teste do rota-rod; 

 

 Analisar a atividade antinociceptiva do óleo essencial de Lippia 

pedunculosa em modelos de nocicepção química e térmica; 

 

 Investigar a possibilidade do envolvimento da via opióide, caso óleo 

essencial de Lippia pedunculosa apresente efeito antinocieptivo. 

 

 Avaliar a atividade anti-inflamatória do óleo essencial de Lippia 

pedunculosa no modelo da peritonite induzida por carragenina. 
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4. Material  
 

4.1. Animais 

Nos experimentos, foram utilizados camundongos (Mus musculus) Swiss 

(Figura 6), machos, com três meses de vida, pesando entre 25-35 g, 

provenientes do Biotério - Prof. Dr. Thomas George da Universidade Federal da 

Paraíba. 

Os animais foram mantidos no biotério, em gaiolas de polietileno, contendo, 

no máximo, 20 camundongos por caixa, os quais permaneceram sob condições 

controladas de temperatura (21 ± 1ºC), com livre acesso a ração do tipo pellets 

(Purina®) e água disponível em garrafas de polietileno. Os animais foram 

mantidos em ciclo claro/escuro de 12 horas, sendo a fase clara de 6:00 às 18:00 

horas. 

                                             Figura 6 – Camundongo Swiss 

 
Fonte: www.unifenas.br 

4.2. Condições Experimentais 
 

Os testes foram realizados no Laboratório de Psicofarmacologia do 

IPeFarM/UFPB, no período compreendido entre 13h00 e 17h00. No dia anterior 

ao experimento, os animais foram separados em grupos de no máximo 4 animais 

por gaiola.  Aproximadamente as 7h00 da manhã do dia do experimento, a ração 

e a água foram retiradas para que fosse respeitado um jejum de 6 horas antes 

da administração do óleo pela via oral. Além disso, os animais foram pesados e 

transferidos para o local de realização dos testes, a fim de permitir sua 

ambientalização e minimizar o estresse provocado pela exposição a um novo 

ambiente. 
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As bancadas metálicas e os aparelhos utilizados foram higienizados com 

álcool 70%, entretanto, durante os testes, foi utilizado etanol com baixa 

graduação (10%), na tentativa de diminuir possíveis odores que possam interferir 

no comportamento dos animais. 

Todos os protocolos experimentais foram previamente aprovados pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais - Centro de Biotecnologia (CBiotec), sob 

a certidão de no 0110/2014. 

 
4.3. Substâncias Utilizadas 

 

 Ácido acético glacial (Reagen - Brasil); 

 Carragenina (Sigma – E.U.A.); 

 Cloreto de sódio (Merck – E. U. A.); 

 Cloridrato de morfina (Merck – E. U. A.); 

 Cloridrato de naloxona (Cristália – Brasil) 

 Dexametasona (Sigma – E.U.A.); 

 Diazepam (Cristália – Brasil); 

 Etanol (IPeFarM / UFPB – Brasil); 

 Formaldeído 37% (Vetec – Brasil); 

 Óleo essencial de Lippia pedunculosa (UFS - Brasil); 

 Solução tampão fosfato (Sigma – E.U.A.); 

 Tween 80 (Vetec – Brasil). 

 

Minutos antes do início dos experimentos, as substâncias utilizadas foram 

dissolvidas em salina ou água destilada e quando necessário, era adicionado 

Tween 80, para facilitar a solubilização. As doses foram calculadas de forma a 

possibilitar a administração de 0,1 mL/10 g de peso do camundongo, com 

exceção da formalina e carragenina, as quais foram injetadas por via intraplantar 

na quantidade de 20μL e pela via intraperitoneal na quantidade de 300μL, 

respectivamente. 
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4.4. Especificações do Óleo essencial de Lippia pedunculosa 
 

4.4.1. Matéria Prima 

O óleo essencial das folhas de Lippia pedunculosa, foi fornecido pelo 

professor Dr. Lucindo José Quintans Júnior da Universidade Federal do Sergipe 

(UFS). 

As folhas da L. pedunculosa foram coletadas em Outubro de 2013 no 

‘Povoado Cajueiro’, cidade de Poço Redondo [coordenadas: S 09o 40' 46" W 37o 

39' 41"] no estado de Sergipe, Brasil. A identificação da planta foi confirmada 

pela Dra. Ana Paula do Nascimento Prata do Departamento de Biologia da UFS, 

Brasil, e a exsicata (23159) foi armazenada no Herbário da UFS. 

4.4.2. Extração e Caracterização  

O óleo essencial derivado de folhas secas (por 24 h) de L. pedunculosa 

(100 g) foi obtido por hidrodestilação durante 3 horas, utilizando um aparelho do 

tipo Clevenger. O óleo essencial foi seco sobre sulfato de sódio anidro e o teor 

percentual foi calculado em relação ao peso seco de material da planta utilizada. 

Ela foi, em seguida, armazenada num congelador até à análise. 

A hidrodestilação foi realizada em triplicata. As análises de cromatografia a 

gás com detector de chama ionizante (GC-FID) e cromatografia a gás com 

detector de espectro de massa (GC-MS) foram realizadas GC-FID de acordo 

com SILVA et al. 2013. Os componentes do óleo essencial foram identificados 

pela comparação dos tempos de retenção dos picos de GC com compostos 

padrão corrido sob condições idênticas, bem como por comparação dos índices 

de retenção (VAN DEN DOOL; KRATZ, 1963) e MS (ADAMS, R.P., 2007). As 

análises de GC-FID e GC-MS foram realizadas em um Shimadzu GC-2010 Plus 

GCMS-QP2010 Ultra GC-FID, equipado com um auto injetor Shimadzu AOC-20i. 

A hidrodestilação das folhas de L. pedunculosa resultou em 2,1 ± 0,1% de 

óleo essencial (amarelo claro) em relação ao peso seco de material da planta. 

As análises GC-FID e GC-MS permitiram a identificação de dez compostos no 

óleo essencial e revelou (R)-limoneno e rotundifolona como componentes 

majoritários (Tabela 1); suas estruturas foram confirmadas por isolamento 
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Figura 9 – Aparelho da placa 

quente 

Fonte: http://insightltda.com.br/ 

 

 

usando cromatografia de camada fina (TLC) preparativa, por elucidação 

estrutural a partir de dados espectroscópicos e espectrométricos, e por 

comparação com os dados da literatura (GUEDES, D.N. et al., 2004; TRACH 

L.N. Et al., 2013; LEE, I.K. et al., 2008). 

 

 
Fonte: SANTOS, et al., 2014 

4.5. Aparelhagem 
 

 Aparelho de rota-rod (Insight – Brasil) (Figura 7); 

 Aparelho do Campo Aberto (Insight – Brasil) (Figura 8); 

 Aparelho de placa quente (Insight – Brasil) (Figura 9); 

 Caixa de observação para o teste da formalina (Brasil); 

 Microscópio óptico (Olympus – Japão); 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Métodos 

 

Figura 8 – Aparelho do campo 

aberto 

Fonte: http://insightltda.com.br/ 

 

Figura 7 – Aparelho do rota-rod 

Fonte: http://insightltda.com.br/ 
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As metodologias executadas no estudo da atividade antinociceptiva e anti-

inflamatória do óleo essencial de Lippia pedunculosa em camundongos estão 

representadas na Figura 10. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
Figura 10 – Resumo esquemático das metodologias utilizadas no estudo do óleo 

essencial de Lippia pedunculosa.  
 

5.1. Testes Preliminares 
 

TRIAGEM COMPORTAMENTAL FARMACOLÓGICA 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTINOCICEPTIVA 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE SOBRE O SNC 

TESTES PRELIMINARES 

TESTE DO CAMPO ABERTO 

TESTE DO ROTA-ROD 

TESTE DAS CONTORÇÕES ABDOMINAIS INDUZIDAS PELO ÁCIDO ACÉTICO 

TESTE DA FORMALINA 

TESTE DA PLACA QUENTE 

MECANISMO DE AÇÃO 

PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA OPIÓIDE 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTI-INFLAMATÓRIA 

TESTE DA PERITONITE INDUZIDA PELA CARRAGENINA 
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A avaliação da toxicidade aguda é uma etapa que antecede os ensaios 

farmacológicos, no intuito de coletar dados preliminares a respeito das 

propriedades tóxicas de uma substância no organismo sob tratamento agudo 

 (ALMEIDA; OLIVEIRA, 2006a). 

  

5.1.1. Triagem comportamental farmacológica 
 

A triagem farmacológica comportamental é uma metodologia preliminar 

que avalia o possível efeito de uma droga no SNC e SNA, sendo observados 

parâmetros comportamentais nos animais por meio de um protocolo 

experimental (Quadro 2), que possibilitam caracterizar o efeito central da 

substância (ALMEIDA; OLIVEIRA, 2006a; ALMEIDA, 1999). Essa metodologia 

permite o direcionamento do estudo farmacológico para testes mais específicos 

(FRANCO, 2003). 

Para realização do experimento, os animais foram divididos em cinco 

grupos de oito camundongos tratados com veículo e o óleo essencial de Lippia 

pedunculosa nas doses de 200, 300, 400, 750 mg/kg, por via oral. As alterações 

comportamentais decorrentes do tratamento da droga teste foram comparadas 

ao grupo que recebeu apenas o veículo, possibilitando sugerir uma atuação no 

SNC. 

Após os tratamentos, os parâmetros comportamentais nos camundongos 

foram observados durante um período de quatro horas, divididas em intervalos 

de 30, 60, 120, 180 e 240 minutos após os tratamentos (ALMEIDA; OLIVEIRA, 

2006a). 
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Quadro 2 – Protocolo experimental utilizado na triagem farmacológica comportamental. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: ALMEIDA; OLIVEIRA, 2006a. 

 
 

5.2. Avaliação da atividade sobre o sistema nervoso central 
  
5.2.1. Teste do Campo Aberto 

 
 

Hall (1934) desenvolveu o teste do campo aberto para avaliar a 

"emocionalidade" em camundongos. O procedimento consiste na introdução de 
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um animal em um ambiente desconhecido, a partir do qual a fuga é impedida por 

paredes circundantes (WALSH; CUMMINS, 1976). Dessa forma torna-se um 

procedimento adequado para medir comportamento de ansiedade, sedação ou 

atividade exploratória do animal (PRUT; BELZUNG, 2003). O instinto do animal 

em ambiente desconhecido é a de explorar, apesar do estresse e do conflito 

provocado pelo mesmo (MONTGOMERY, 1955). O campo aberto consiste de 

uma base quadrada de 30 cm x 30 cm, dividida em 12 segmentos e um cilindro 

transparente de 30 cm de diâmetro x 30 cm de altura. 

Para realização do experimento foram utilizados 4 grupos de 8 

camundongos cada, onde o grupo experimental foi tratado com óleo essencial 

de Lippia pedunculosa nas doses de 200, 300 e 400 mg/kg e o grupo controle foi 

tratado com o veículo (salina e tween 80), todos administrados pela via oral. Uma 

hora após os respectivos tratamentos, cada animal foi colocado individualmente 

no centro do campo para explorar o ambiente durante um período de 5 minutos. 

Os seguintes parâmetros foram observados: ambulação (número de 

seguimentos cruzados), número de comportamentos de levantar (rearing), 

(MONTGOMERY, 1955; LEITE; SIQUEIRA, 2006). 

 

5.2.2 Teste do Rota-rod 
 

O teste do rota-rod, foi inicialmente descrito por Dunham e Miya (1957), tem 

como intuito avaliar uma possível atividade miorelaxante ou neurotóxica de 

substâncias com perfil depressor no SNC (DE SOUSA et al.,2007). Esta 

metodologia consiste em verificar a coordenação motora por meio da capacidade 

do camundongo em equilibrar-se sobre uma barra giratória sob uma velocidade 

constante (MATTEI; FRANÇA, 2006). Vinte e quatro horas antes da realização 

do teste houve uma pré-seleção dos animais, onde eram considerados aptos 

para o teste os animais que permaneciam na barra giratória (7 r.p.m.) por, pelo 

menos, 1 minuto em três tentativas. 

Os camundongos foram divididos em grupos de 8 animais, em seguida, os 

animais foram tratados com o óleo essencial de Lippia pedunculosa (200, 300 e 

400 mg/kg, p.o.), e o grupo controle recebeu salina e Tween 80 a 5% pela via 
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oral. Após 60 minutos, os animais foram colocados no aparelho. Para cada 

animal foi registrado o tempo de permanência total na barra, em um período de 

até 3 minutos, sendo o limite máximo de três quedas para cada animal 

(DUNHAM; MIYA, 1957). Este procedimento foi repetido com 120 e 180 minutos 

após os tratamentos. 

 

5.3. Avaliação da atividade antinociceptiva 

 

5.3.1. Teste das contorções abdominais induzidas pelo ácido acético 
 

O teste das contorções abdominais induzidas pelo ácido acético é descrito 

como um modelo clássico de nocicepção inflamatória visceral que provoca uma 

irritação no peritônio, caracterizada pela contração abdominal e pelo 

alongamento das patas traseiras (COLLIER et al., 1968).  

 
Neste teste a administração intraperitoneal de uma solução de ácido 

acético a 1% provoca irritação do peritônio, promovendo uma resposta 

nociceptiva caracterizada por contorções abdominais (figura 11) seguida de 

extensão dos membros posteriores (figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esses parâmetros observados ocorrem devido a ativação de canais de 

cátions não-seletivos em neurônios nociceptivos periféricos, havendo também a 

liberação de vários mediadores inflamatórios (MING-TATT et al., 2012). 

Tornando possível avaliar a nocicepção inflamatória visceral e a atividade 

Figura 12 – Extensão dos 
membros posteriores. 

Figura 11 – Contorção abdominal. 

Fonte: www.neplame.univasf.edu.br Fonte: MARIZ et al., 2006. 
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antinociceptiva de substâncias que atuam tanto em nível central quanto 

periférico.  

Este é o teste mais comum na busca de substâncias com potencial efeito 

antinociceptivo, apesar disso, não apresenta alta especificidade, visto que 

diversos tipos de drogas são efetivos nesse modelo, tais como 

anticonvulsivantes, anticolinérgicas e anti-histamínicas 

(STEPANOVICPETROVIC et al., 2008; HUANG et al., 2010). 

Utilizou-se cinco grupos de 8 camundongos, onde foi administrado pela via 

oral o grupo veículo e os três grupos experimentais com óleo essencial de Lippia 

pedunculosa (200, 300 e 400 mg/kg), o grupo controle positivo foi tratado com a 

droga padrão do teste, morfina a 6 mg/kg (solubilizada em salina) administrada 

pela via intraperitoneal. 

Transcorridos 30 minutos dos tratamentos com o controle positivo e 1 hora 

dos tratamentos com os grupos controle negativo e experimental, os animais 

foram tratados com solução de ácido acético 1% (0,1 mL/10 g) por via i.p., 5 

minutos após é registrado o número total de contorções abdominais 

apresentados por cada animal durante um período de 10 minutos de observação. 

A atividade antinociceptiva foi determinada pela inibição significativa do número 

das contorções abdominais dos animais tratados com o óleo essencial de Lippia 

pedunculosa, quando comparada ao grupo controle. 

 
5.3.2. Teste da formalina 

 
O teste da formalina inicialmente descrito por Hunskaar, Fasmar e Hole, 

(1985), consiste em administrar 20μL de uma solução de formalina 2,5% na 

região subplantar da pata posterior direita do animal. Após a administração do 

estímulo nocivo, os camundongos foram colocados em um aparato triangular 

composto por duas paredes espelhadas e uma de vidro transparente, para que 

fosse observado o indicativo de resposta nociceptiva do teste que é o tempo de 

lambida da pata (figura 13), durante duas fases (SHIBATA et al., 1989). 
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A primeira (0-5 min) ocorre imediatamente, após a injeção da formalina, 

provocando uma resposta nociceptiva decorrente da estimulação química direta 

dos nociceptores e liberação de substância P e glutamato (TJOLSEN et al., 

1992). Depois, há um período chamado de interfase (5-15 min), que é 

caracterizado pelos mecanismos endógenos de supressão da dor (HENRY et 

al., 1999; GAUMOND.; SPOONER; MARCHAND, 2007). A segunda fase (15-30 

min) é caracterizada por um processo inflamatório, levando a liberação de 

mediadores como a serotonina, histamina, bradicinina e prostaglandinas 

(PARADA et al., 2001). 

Foram utilizados cinco grupos de 8 camundongos, onde administrou-se 

pela via oral o grupo veículo e os três grupos experimentais com óleo essencial 

de Lippia pedunculosa (200, 300 e 400 mg/kg), o grupo controle positivo foi 

tratado com a droga padrão do teste, morfina a 6 mg/kg (solubilizada em salina) 

administrada pela via intraperitoneal. 

Transcorridos 30 minutos dos tratamentos com o controle positivo e 1 hora 

dos tratamentos com os grupos controle negativo e experimental, injetou-se a 

solução de formalina 2,5% na região subplantar da pata posterior direita dos 

camundongos, em seguida, esses animais foram colocados nas caixas de 

observação, sendo então registrado o tempo de lambida da pata que recebeu a 

formalina nas duas fases citadas acima. Uma redução dessa resposta dolorosa 

nos animais tratados com o óleo essencial em estudo, quando comparado ao 

grupo controle, indicará uma atividade antinociceptiva. 

 
 
 

Figura 13 – Lambida da pata.  

Fonte: physiologicalresearch.weebly.com 
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5.3.2. Teste da placa quente 

Descrito inicialmente por Woolfe e MacDonald (1944) e modificado por 

Eddy e Leimback (1953), o teste da placa quente consiste em quantificar o tempo 

de reação do animal ao estímulo térmico, o animal é colocado sobre uma 

superfície metálica (55 ± 1 °C) sendo contabilizado o tempo em segundos até o 

mesmo apresentar o comportamento de tentativa de pular, sendo essa resposta 

indicativa de nocicepção (ALMEIDA; OLIVEIRA, 2006b).  

 O estímulo térmico do teste da placa quente é utilizado para avaliar a 

atividade analgésica mediada por mecanismos centrais já que são respostas 

nociceptivas integradas supraespinhalmente (YAMAMOTO; NOZAKI-

TAGUCHI;CHIBA, 2002). Esse estímulo é caracterizado por uma ativação dos 

nociceptores (fibras C e Aδ) responsáveis por conduzir o impulso nervoso ao 

corno dorsal da medula espinhal e aos centros corticais (DICKENSON; 

BESSON, 1997). 

A princípio os animais passaram por um processo de pré-seleção, onde 

não houve administração de qualquer substância, no intuito de se avaliar a 

sensibilidade dos mesmos ao estímulo térmico, sendo considerados aptos os 

animais que apresentassem a resposta indicativa de nocicepção no período 

inferior a 10 segundos, quando colocados sobre a placa. 

Para este experimento, cinco grupos de 8 camundongos, receberam pela 

via oral o grupo veículo e os três grupos experimentais com óleo essencial de 

Lippia pedunculosa (200, 300 e 400 mg/kg), o grupo controle positivo foi tratado 

com a droga padrão do teste, morfina a 10 mg/kg (solubilizada em salina) 

administrada pela via intraperitoneal.  Antes das administrações, realizou-se uma 

leitura basal, e, posteriormente, os animais foram submetidos à avaliação 

decorridos 30, 60 e 120 minutos dos tratamentos iniciais. O tempo máximo de 

permanência na placa foi de 30 segundos, para minimizar danos teciduais 

(PARK; CHA; JEON, 2011). 
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5.4. Avaliação do possível mecanismo de ação da atividade 
antinociceptiva do OELP 

 
5.4.1 Teste das contorções abdominais induzidas pelo ácido acético 
utilizando um antagonista opióide 

 
Objetivando-se avaliar a possível participação do sistema opióide sobre o 

efeito antinociceptivo do óleo essencial de Lippia pedunculosa, foram utilizados 

seis grupos de 8 animais, cujos tratamentos consistiram nos seguintes: grupo 

controle recebeu salina e tween 80; o grupo experimental foi tratado com óleo 

essencial de Lippia pedunculosa na dose de 400mg/kg (p.o.) pois foi a que 

apresentou um efeito mais expressivo no modelo selecionado, e o grupo padrão 

recebeu morfina (6 mg/kg, i.p.). Os outros três grupos restantes receberam os 

mesmos tratamentos anteriores, entretanto, 15 minutos antes receberam o 

antagonista opióide não-seletivo naloxona (5 mg/kg, s.c.). Dessa forma, tornando 

possível observar se o efeito antinociceptivo do óleo essencial de Lippia 

pedunculosa será revertido diante do bloqueio de receptores opióides 

(VIDYALAKSHMI et al., 2010; KHALID et al., 2011). Decorridos trinta minutos da 

administração da morfina e uma hora do tratamento do óleo essencial de Lippia 

pedunculosa, os camundongos foram submetidos ao teste das contorções 

abdominais induzidas pelo ácido acético. 

 
5.5. Avaliação da atividade anti-inflamatória 

 
5.5.1. Peritonite induzida por carragenina  

 

Buscando avaliar a capacidade do óleo essencial de Lippia pedunculosa 

em diminuir a migração celular após a administração de um estímulo 

inflamatório, utilizou-se o modelo da peritonite induzida por carragenina 

(GRISWOLD et al., 1987). 

Nesse propósito, os camundongos foram separados em grupos e tratados 

com veículo, óleo essencial de Lippia pedunculosa (200, 300 e 400 mgkg, p.o.) 

ou dexametasona (2 mg/kg, s.c.). Após 1 hora dos tratamentos, administrou-se 

300μL de uma solução de carragenina (1%) por via intraperitoneal para indução 

da inflamação. Depois de 4 horas do desafio com carragenina, os animais foram 
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eutanasiados, e 2mL de PBS gelado foram injetados na cavidade peritoneal. 

Cautelosamente, o peritônio foi massageado, e o lavado peritoneal foi 

puncionado e colocado em tubos tipo eppendorf. Cada amostra foi diluída com 

a solução de Turk na proporção 1:15. Com a ajuda de uma pipeta automática, a 

amostra diluída preencheu o espaço contido entre a superfície espelhada e a 

lamínula presentes na Câmara de Neubauer. A contagem dos leucócitos ocorreu 

em um microscópio óptico na objetiva de 40X (FABRI et al., 2014). 

5.6. Análise estatística 
 

Os resultados foram analisados utilizando o método de Análise de 

Variância (ANOVA) “one-way” seguido do teste de Tukey (para medidas 

paramétricas) e Kruskal-Wallis seguido do teste de Dunn (para medidas não-

paramétricas). Os valores obtidos foram expressos em média ± erro padrão da 

média (e.p.m.), sendo os resultados considerados significativos quando p < 0,05. 
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6. Resultados 
 

6.1 Testes preliminares 
 

6.1.1 Efeito do OELP na triagem farmacológica comportamental 
 

As alterações comportamentais apresentadas pelos camundongos tratados 

com OELP em relação ao controle são mostradas na Tabela 2. Na dose de 200 

mg/kg após 30, 60, 120, 180 e 240 minutos dos tratamentos, não foram 

observados nenhum efeito comportamental decorrentes do tratamento. 

Os animais que receberam a dose de 300mg/kg após 30 minutos do 

tratamento apresentaram analgesia e diminuição da ambulação que só 

persistiram até os 60 minutos. Aos 120, 180 e 240 minutos não foram observados 

efeitos decorrentes do tratamento.  

Na dose de 400mg/kg observou-se aos 30 minutos diminuição da 

ambulação e analgesia que permaneceram até os 60 minutos onde houve o 

aparecimento de ptose palpebral que perdurou até os 180 minutos após os 

tratamentos, nenhum outro efeito foi observado. 

O grupo que foi tratado com 750mg/kg apresentou analgesia, diminuição 

da ambulação, perca do reflexo auricular e ptose palpebral após 30 minutos dos 

tratamentos. Que persistiram até os 60min com exceção da ptose e da perca de 

reflexo auricular que perduraram até os 180 minutos. 
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Tabela 2 - Alterações comportamentais observadas nos animais tratados com OELP 

em diferentes doses. [(-) efeito diminuído, (+) efeito presente, (++) efeito intenso] n=8. 

 

Dose  

(mg/kg; p.o.) 
Tempo de observação (min) Efeitos comportamentais 

OELP  

200 

Até 30 - 

60 - 

120 - 

180 - 

240 - 

OELP 

300 

Até 30 (-) ambulação, (+) analgesia 

60 (-) ambulação, (+) analgesia 

120 - 

180 - 

240 - 

OELP 

400 

Até 30 (-) ambulação, (+) analgesia 

60 
(-) ambulação, (+) analgesia, (+) 

ptose palpebral 

120 (-) ambulação, (+) ptose palpebral 

180 (-) ambulação, (+) ptose palpebral 

240 - 

OELP 

750 

Até 30 

(-) ambulação, (++) analgesia, (+) 

perda do reflexo auricular, (+) ptose 

palpebral 

60 

(-) ambulação, (++) analgesia, (+) 

perda do reflexo auricular, (+) ptose 

palpebral 

120 
 (-) ambulação, (+) perda do reflexo 

auricular, (+) ptose palpebral 

180 
 (+) perda do reflexo auricular, (+) 

ptose palpebral 

240 - 
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6.2 Avaliação da atividade sobre o SNC 
 

6.2.1 Efeito do OELP no teste do campo aberto 
 

 Conforme a Figura 14, os animais que foram tratados com o OELP não 

apresentaram redução da ambulação na dose de 200mg/kg (76,1 ± 4,6), 

enquanto aqueles que receberam 300 (56,3 ± 4,1) e 400 (37,3 ± 5,8) mg/kg  

apresentaram uma diminuição significativa do parâmetro quando comparados ao 

grupo controle (99,5 ± 5,5). 

 

Figura 14 – Efeito do tratamento com óleo essencial de Lippia pedunculosa (OELP, 
200, 300 e 400mg/kg, p.o.) sob o parâmetro da ambulação no teste do campo aberto. 
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Cada coluna representa média ± e.p.m. (n=8) (ANOVA “one way” – Kruskal-Wallis 

seguido do teste de Dunn) *p<0,05 ***p<0,001 vs controle. 

 Assim como no parâmetro anterior, é possível ver que na Figura 15, os 

animais que foram tratados com o OELP 200mg/kg (4,0 ± 1,4), também não 

apresentaram redução significativa do comportamento de levantar (rearing), ao 

contrario dos que receberam a dose de 300 (2,0 ± 0,8) e 400 (0,5 ± 0,3) mg/kg  

que diminuíram significativamente este parâmetro quando comparados ao grupo 

controle (7,7 ± 0,7). 
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Figura 15 – Efeito do tratamento com óleo essencial de Lippia pedunculosa (OELP, 200, 

300 e 400mg/kg, p.o.) sob o parâmetro do rearing no teste do campo aberto. 

Rearing

Controle 200 300 400
0

2

4

6

8

10
R

e
ar

in
g

 (
n

º)

*

***

OELP(mg/kg, p.o.)
 

Cada coluna representa média ± e.p.m. (n=8) (ANOVA “one way” – Kruskal-Wallis 

seguido do teste de Dunn) *p<0,05 ***p<0,001 vs controle. 

 

6.2.2 Efeito do OELP no teste do rota-rod 
 

Neste experimento, não ocorreram alterações significativas na 

coordenação motora dos camundongos tratados com o óleo essencial de Lippia 

pedunculosa nas doses de 200, 300 e 400 mg/kg, após avaliação da capacidade 

do animal em permanecer sobre a barra giratória nos tempos de observação de 

60 (178,8 ± 0,8, 146,3 ± 19,3, 157,5 ± 14,7), 120 (174,5 ± 3,6, 152,0 ± 11,4, 173,0 

± 3,5) e 180 (176,3 ± 2,4, 176,0 ± 1,4, 150,5 ± 11,1) minutos dos tratamentos 

iniciais, quando comparados ao grupo controle nos mesmo tempos de 

observação (180,0 ± 0,0, 176,0 ± 1,6, 171,0 ± 3,4)(Figura16). 
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Figura 16 – Efeito do tratamento com óleo essencial de Lippia pedunculosa (OELP, 200, 

300 e 400mg/kg, p.o.) sob o tempo de permanência na barra giratória no teste do rota-

rod. 
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Cada coluna representa média ± e.p.m. (n=8) (ANOVA “one-way” seguido pelo Teste 

de Tukey). 

6.3 Avaliação da atividade antinociceptiva 
 

6.3.1 Efeito do OELP no teste das contorções abdominais induzidas 
pelo ácido acético 

 

De acordo com o apresentado na Figura 17, o OELP não foi capaz de 

diminuir o número de contorções abdominais induzidas por ácido acético em 

camundongos apenas nas doses de 200 (19,7 ± 3,6) mg/kg, já na dose de 300 

(11,3 ± 1,7) e 400 (5,7 ± 2,2) mg/kg, o número de contorções abdominais foi 

reduzido significativamente quando comparados ao controle (34,5 ± 2,0). Como 

esperado, a morfina na dose de 6mg/kg (2,0 ± 0,5) também reduziu este 

parâmetro significativamente em relação ao grupo controle. 
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Figura 17 – Efeito do tratamento com óleo essencial de Lippia pedunculosa (OEL 200, 

300 e 400mg/kg, p.o.) e morfina (MORF, 6mg/kg, i.p.) sob as contorções abdominais 

induzidas pelo ácido acético. 
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Cada coluna representa média ± E.P.M. (n=8) (ANOVA “one way” – Kruskal-Wallis 

seguido do teste de Dunn) ** p<0,01, ***p<0,001 vs controle. 

 

6.3.2 Efeito do OELP no teste da formalina 
 

Os resultados expostos na figura 18 evidenciam uma redução significativa 

do tempo de lambida da pata dos animais tratados com o óleo essencial de 

Lippia pedunculusa (OELP, p.o.) nas doses de 300 (47,1 ± 4,7) e 400 (21,1 ± 

7,2) mg/kg, quando comparados ao grupo controle (74,5 ± 3,1). O controle 

positivo do teste, morfina (6mg/kg, i.p.) também reduziu significativamente (21,7 

± 2,4) o parâmetro avaliado quando comparado ao grupo controle. 
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Figura 18 – Efeito do tratamento com óleo essencial de Lippia pedunculosa (OELP, 200, 

300 e 400mg/kg, p.o.) e morfina (MORF, 6mg/kg, i.p.) na primeira fase do teste da 

formalina em camundongos. 
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Cada coluna representa média ± e.p.m. (n=8) (ANOVA “one-way” seguido pelo Teste 

de Tukey) **p<0,01, ***p<0,001 vs controle. 

Conforme a figura 19, o OELP também foi capaz de reduzir 

significativamente o tempo de lambida na segunda fase do teste nas doses de 

300 (20,1 ± 7,2) e 400 (0,2 ± 0,1) mg/kg, quando comparados ao grupo controle 

(123,9 ± 8,4). O grupo tratado com a droga padrão, morfina (6mg/kg), diminuiu 

significativamente (26,0 ± 5,1) o parâmetro nociceptivo do teste quando 

comparado ao grupo controle. 

O grupo tratado com o OELP na dose de 200mg/kg não foi capaz de reduzir 

o tempo de lambida em nenhuma fase do teste (58,0 ± 6,1 e 103,7 ± 22,0). 
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Figura 19 – Efeito do tratamento com óleo essencial de Lippia pedunculosa (OELP, 
200, 300 e 400mg/kg, p.o.) e morfina (MORF, 6mg/kg, i.p.) na segunda fase do teste 
da formalina em camundongos. 

 

 

 

 

 

 

Cada coluna representa média ± e.p.m. (n=8) (ANOVA “one-way” seguido pelo Teste 

de Tukey) ***p<0,001 vs controle. 

 

6.3.3 Efeito do OELP no teste da placa quente 
 

Segundo a Figura 20, o OELP não foi capaz de aumentar o tempo de 

latência para a reação ao estímulo doloroso provocado pela placa quente em 

nenhum dos tempos testados. O pré-tratamento com morfina (10 mg/kg, i.p.) 

aumentou o tempo de permanência do animal no aparelho aos 30 (22,9 ± 3,1 ), 

60 (18,7 ± 3,5) e 120 (17,0 ± 3,0) minutos da administração, quando comparado 

ao grupo controle (3,2 ± 0,3, 2,9 ± 0,3, 2,7 ± 0,4).  
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Figura 20 - Efeito do tratamento com o óleo essencial de Lippia pedunculosa (OELP - 
200, 300 e 400 mg/kg, p.o.) e morfina (MOR - 10 mg/kg , i.p.) no teste da placa quente. 
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Cada coluna representa média ± e.p.m (n=8) (ANOVA “one-way” seguido pelo Teste de 

Tukey). ***p<0,001 versus grupo controle. 

 

6.4 Avaliação do possível mecanismo de ação envolvido na atividade 
antinociceptiva do OELP 

 

6.4.1 Estudo do envolvimento do sistema opióide 
 

A Figura 21 mostra o efeito do OELP sobre a via opióide no teste das 

contorções abdominais induzidas pelo ácido acético. O grupo tratado com 

naloxona (25,1 ± 3,1) não apresentou diferença significativa em relação ao 

controle (23,9 ± 1,8). Tanto o OELP na dose de 400mg/kg (8,5 ± 0,5) quanto a 

morfina a 6mg/kg (0,2 ± 0,1), reduziram significativamente a numero de 

contorções abdominais comparados ao controle. O tratamento com naloxona, 

não reverteu o efeito do OELP (NLX + OELP = 5,1 ± 1,5), em relação ao grupo 

que recebeu apenas OELP. Ao contrário da morfina que teve seu efeito revertido 

pela naloxona como esperado (NLX + morfina = 28,0 ± 4,1), quando comparado 

ao grupo que recebeu apenas morfina. 
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Figura 21 – Efeito da naloxona (NLX) sobre a atividade antinociceptiva do óleo 

essencial da Lippia pedunculosa (OELP) e morfina na nocicepção induzida pela 

administração de ácido acético em camundongos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores expressos em média ± E.P.M. (n=8) (ANOVA “one-way” seguido pelo Teste de 
Tukey  *** p<0,001 vs controle, ### p<0,001 vs morfina. 

 

6.5 Estudo da atividade anti-inflamatória do OELP 
 

6.5.1 Peritonite induzida por carragenina 
 

De acordo com a Figura 22, a administração de carragenina aumentou o 

número de leucócitos totais em 6,1 ± 0,5 nos animais do grupo controle, o pré-

tratamento com o OELP na dose de 200 (6,0 ± 0,4) e 300 (5,7 ± 0,2) mg/kg não 

diminuíram a população de leucócitos, apenas a dose de 400 (4,2 ± 0,3) mg/kg 

apresentou uma redução significativa. A dexametasona (2 mg/kg, s.c.), droga 

padrão, como esperado também diminuiu (2,5 ± 0,4) o infiltrado celular. 
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Figura 22 - Efeito do tratamento com OELP (200, 300 e 400 mg/kg, p.o.) e da 

dexametasona (DEXA, 2 mg/kg , s.c.) sobre a migração de leucócitos totais, na 

peritonite induzida por carragenina. 
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Cada coluna representa média ± e.p.m (n=8) (ANOVA “one-way” seguido pelo Teste de 

Tukey) *p<0,05, ***p<0,001 versus grupo controle. 
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7. Discussão 

Surgiu o interesse em estudar o óleo essencial de Lippia pedunculosa 

(OELP), devido aos efeitos medicinais já relatados de outros óleos do gênero 

Lippia, podendo-se destacar o efeito analgésico como importante ação 

farmacológica dos óleos essenciais da L. alba (VIANA et al., 1998), L. multiflora 

(ABENA et al., 2003), , L. sidoides (GIRÃO et al., 2003; BOTELHO et al., 2007), 

L. gracilis (GUILHON et al., 2011),  L. grata (SIQUEIRA‐LIMA et al., 2014). 

 Este estudo consistiu da realização de uma triagem farmacológica 

comportamental, testes gerais e testes específicos para avaliar atividade 

antinociceptiva e anti-inflamatória. Além disso, investigou-se um possível 

mecanismo opióide envolvido no efeito antinociceptivo do OELP. 

Com a finalidade de obter dados preliminares a respeito dos possíveis 

efeitos do OELP no SNC e determinar as doses a serem utilizadas nos testes 

posteriores. Os estudos iniciaram com a execução da triagem farmacológica 

comportamental das doses de 200, 300, 400 e 750mg/kg. Resumidamente, a 

dose de 200mg/kg não apresentou nenhum efeito relevante, enquanto que os 

animais tratados com as outras doses apresentaram ambulação diminuída e 

analgesia, na dose de 400mg/kg os animais apresentaram ptose palpebral, e na 

maior dose (750 mg/kg), além destes parâmetros, foi observado a diminuição do 

reflexo auricular. 

Uma das maneiras mais comum de se avaliar o efeito depressor do SNC 

de uma substância é pela diminuição da ambulação do animal, além disso, é 

possível afirmar que a atividade psicodepressora do OELP deve-se também a 

ocorrência de parâmetros como ptose palpebral que é descrita em algumas 

classes de drogas depressoras como os neurolépticos e analgésicos de ação 

central (JANSSEN et al., 1975) , a diminuição do reflexo auricular e a presença 

de analgesia que foi avaliada por meio do aumento da latência da resposta do 

animal ao sofrer uma pressão no terço inferior da cauda (ALMEIDA; OLIVEIRA, 

2006b). 

Quando se estuda novas substâncias, é essencial proporcionar aos 

pesquisadores segurança com relação às doses potencialmente tóxicas aos 
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animais em questão, que podem mascarar os efeitos observados em relação à 

verdadeira ação psicofarmacológica da substância em análise (LITCHFIELD; 

WILCOXON, 1949; EATON; GILBERT, 2008). 

A partir dos dados obtidos na triagem farmacológica, foi possível observar 

que a dose de 750mg/kg do OELP não provocou a morte de nenhum animal, 

sendo assim fez-se a escolha de três doses seguras, 200, 300 e 400 mg/kg, via 

oral, visando a obtenção de uma curva dose-resposta nos experimentos a seguir.  

Algo semelhante foi observado com o óleo essencial de Lippia gracilis na 

dose de 500mg/kg (p.o.) que não provocou mortalidade nos animais e o autor 

utilizou doses menores para visualização do efeito antinociceptivo e anti-

inflamatório deste óleo (GUILHON et al., 2011). 

Diante dos resultados indicativos de efeito depressor, observados na 

triagem farmacológica comportamental, o passo seguinte do estudo foi a 

realização do Teste do Campo Aberto e do Rota-rod que viriam a reforçar o efeito 

do OELP como psicodepressor. 

O teste do campo aberto é bastante utilizado para avaliação da atividade 

exploratória do animal. Fundamenta-se no fato que a tendência natural do animal 

em um ambiente novo é a de explorá-lo, apesar do estresse e do conflito 

provocado pela exposição a um ambiente desconhecido, sendo este o principal 

fator ansiogênico deste modelo (MONTGOMERY, 1955; HEREDIA et al., 2014)  

No teste, os parâmetros observados foi o comportamento exploratório 

horizontal (ambulação) e o número de elevações verticais (rearing). Estes 

parâmetros estão diretamente relacionados com o grau de excitabilidade do 

SNC, de modo que o aumento deles é observado após o tratamento dos animais 

com drogas estimulantes, enquanto que uma redução desses comportamentos 

é sugestiva de atividade depressora (BOGDANOV et al., 2013). 

Tanto na ambulação quanto no rearing, as doses de 300 e 400mg/kg do 

OELP, diminuíram os referidos parâmetros, sugerindo-se que este óleo possui 

efeito similar ao de substâncias depressoras do sistema nervoso central. O 

mesmo padrão de resposta foi verificado tanto no extrato de Lippia nodiflora na 
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dose de 500mg/kg ao reduzir o comportamento exploratório de ambulação (AO, 

TURASKAR; SL, BHONGADE, 2011), assim como no óleo essencial de Lippia 

alba que reduziu o rearing do animais tratados com a dose de 200mg/kg (VALE 

et al., 1999). 

Tendo em vista que esses parâmetros podem sofrer influência de drogas 

com efeito miorrelaxante, o próximo passo do estudo foi executar o teste do 

Rota-rod com a pretensão de avaliar se o OELP provoca relaxamento muscular 

ou incoordenação motora.  

O teste do Rota-Rod, consiste em avaliar a capacidade do camundongo em 

equilibrar-se sobre uma barra que gira a uma velocidade constante (CARLINI; 

BURGOS, 1979). Trata-se de um método utilizado para descartar a possibilidade 

de resultados falso-positivos nos testes de nocicepção, uma vez que avalia a 

integridade do sistema motor, permitindo detectar enfraquecimento neurológico, 

incluindo ataxia e relaxamento muscular, efeitos característicos da 

neurotoxicidade (YOKORO et al., 2001; RABOISSON; DALLEL, 2004; WILHELM 

et al., 2009; FONSÊCA, 2012). 

A literatura relata diversos fármacos que apresentam a característica de 

diminuir o tempo de permanência dos animais na barra giratória, como os 

depressores do SNC (neurolépticos, benzodiazepínicos, barbitúricos e etanol), 

além dos relaxantes musculares (KURIBARA; HIGUCHI; TADOKORO, 1977; 

CARLINI; BURGOS, 1979; MATTEI; FRANÇA, 2006; PULTRINI; GALINDO; 

COSTA, 2006). Os fármacos usados para tratar epilepsia geralmente inibem o 

disparo dos neurônios no cérebro por aumentarem os efeitos inibitórios do 

GABA, reduzindo os efeitos dos aminoácidos excitatórios glutamato e aspartato 

ou alterando a condutância dos íons sódio e cálcio pelas membranas dos 

neurônios (PANUS et al., 2011). 

Ao contrário do que ocorreu com a Lippia nodiflora (AO, TURASKAR; SL, 

BHONGADE, 2011) e Lippia alba (VALE et al., 1999) que a diminuição de 

parâmetros exploratórios estava relacionada com uma incoordenação motora 

verificada no teste do rota-rod, o OELP revelou possuir um efeito depressor do 

SNC com ausência de neurotoxicidade ou relaxamento muscular, uma vez que 
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os animais tratados com as doses de 200, 300 e 400mg/kg não apresentaram 

alteração no tempo de permanência na barra giratória quando comparados ao 

grupo controle.  

Algo semelhante foi visualizado com o óleo essencial de Lippia gracilis 

(400mg/kg, p.o.), onde o efeito depressor deste óleo não foi capaz de alterar a 

integridade da coordenação motora dos animais tratados (GUIMARAES et al., 

2012). 

Então sabendo que o OELP apresentou efeito depressor do SNC através 

da diminuição de comportamentos exploratórios como ambulação e rearing no 

teste do Campo aberto e a ausência de interferência na coordenação motora no 

teste do rota-rod, partiu-se para a realização de testes específicos na linha de 

antinocicepção. 

A atividade antinociceptiva do OELP foi avaliada por modelos de 

nocicepção químico (teste das contorções abdominais induzidas por ácido 

acético e teste da formalina) e térmico (teste da placa quente). Além disso, foi 

investigado um possível mecanismo envolvido no efeito antinociceptivo do 

OELP.  

O uso de vários modelos é imprescindível para a detecção das 

propriedades antinociceptivas de uma substância, uma vez que diferentes 

estímulos mimetizam diferentes tipos de dor e revelam a natureza 

antinociceptiva de uma droga teste (BERGEROT et al., 2006). 

Em uma revisão de literatura (LIMA, 2013) envolvendo a atividade 

antinociceptiva de plantas do gênero Lippia em roedores, mostrou que em 12 

trabalhos já publicados, 41% deles utilizaram as contorções abdominais induzida 

por ácido acético, 23% dos trabalhos o teste da placa quente e 14% utilizaram o 

teste da formalina. 

Portanto, a atividade antinociceptiva do OELP foi inicialmente avaliada pelo 

modelo das contorções abdominais, que é simples, rápido e é bastante utilizado 

na triagem de substâncias com potencial efeito antinociceptivo (COLLIER et al., 

1968). Esse método apresenta boa sensibilidade, porém baixa especificidade, 
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isto é, drogas com diferentes mecanismos de ação como opióides, anti-

inflamatórios não esteroidais e anticonvulsivantes podem apresentar eficácia no 

teste. (MANJAVACHI et al., 2009; SANTOS et al., 2010). 

A administração intraperitoneal do ácido acético provoca uma irritação no 

peritônio seguida por uma contorção abdominal ou pela extensão dos membros 

posteriores (COLLIER et al., 1968).  

Esse comportamento nociceptivo é resultado dos prótons oriundos da 

dissociação do ácido acético e que ativam diretamente canais de cátions não 

seletivos localizados nas fibras aferentes primárias conhecidos como canais 

iônicos sensíveis a ácidos (ASIC’s) (JULIUS; BASBAUM, 2001), ou 

indiretamente, por promover a estimulação e liberação de mediadores 

inflamatórios, tais como os derivados do metabolismo do ácido araquidônico 

(PGE2 e PGF2α) (DERAEDT et al., 1980; ALMEIDA; OLIVEIRA, 2006b), aminas 

simpatomiméticas, bradicinina, substância P e citocinas (TNF-α, IL-1β, IL-8) 

(COLLIER et al., 1968; IKEDA et al., 2001), liberadas no líquido peritoneal por 

macrófagos e mastócitos (DUARTE et al., 1988; RIBEIRO et al., 2000), 

sensibilizando e estimulando neurônios aferentes primários a aumentar a 

liberação de neurotransmissores excitatórios como glutamato e aspartato no 

fluido cerebroespinhal (FENG; CUI; WILLIS, 2003). 

Os resultados mostraram que neste modelo de nocicepção o OELP foi 

capaz de reduzir o número de contorções abdominais em apenas duas doses 

testadas, 300 e 400 mg/kg, quando comparada ao grupo controle e de forma 

semelhante à droga padrão opióide, morfina. Esse resultado sugere que o OELP 

pode apresentar tanto um efeito antinociceptivo central, quanto um efeito anti-

inflamatório. 

Resultados similares com plantas do mesmo gênero foram obtidos por 

COSTA et al. (1989) e VIANA et al. (1998) com a L.alba, ABENA et al. (2003) 

com a L. multiflora Moldenke, AHMED et al. (2003) com a L. nodiflora Linn., 

MENDES et al. (2010), GUILHON et al. (2011) e GUIMARÃES et al. (2012) com 

a L. gracilis Schauer. 
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A rotundifolona, constituinte majoritário da Lippia pedunculosa (71,7%) 

(SANTOS, et al., 2014),  apresentou a mesma eficácia que o OELP no teste das 

contorções abdominais induzidas pelo ácido acético (SOUSA et al., 2009). 

Embora estes resultados possam sugerir um efeito antinociceptivo do 

OELP, devido à baixa especificidade apresentada pelo teste, não é possível 

afirmar se a antinocicepção foi central ou periférica. Por isso, procedeu-se com 

a utilização de outros modelos de nocicepção mais específicos, tais como, o 

teste da formalina e o teste da placa quente, com o intuito de caracterizar de 

forma mais precisa a atividade antinociceptiva exibida por este óleo. 

O teste da formalina é um modelo químico de nocicepção amplamente  

utilizado na pesquisa, pois além de apresentar grande similaridade com a dor 

clinica (TJOLSEN et al., 1992; CAMPOS et al., 2002), fornece uma resposta mais 

específica em comparação com o modelo do ácido acético (SHIBATA, 1989). 

A principal característica desse teste é o fato de que o animal apresenta 

duas fases de nocicepção que envolvem estímulos distintos. A primeira fase (dor 

neurogênica ou aguda) inicia-se imediatamente após a administração 

intraplantar de formalina, e estende-se pelos 5 minutos iniciais. Esta fase 

caracteriza-se pela excitação direta das fibras C sensoriais, através da ativação 

de receptores TRPA1 (MCNAMARA, et al., 2007; FISCHER et al., 2014). Relata-

se também que mediadores como glutamato, substância P e óxido nítrico 

participam deste mecanismo neurogênico (TJØLSEN et al., 1992; SANTOS & 

CALIXTO, 1997; MONIRUZZAMAN et al., 2015). 

Logo em seguida é observado um período de interfase de 10 minutos, onde 

a resposta do animal ao estímulo álgico é reduzida, graças ao envolvimento de 

processos inibitórios que ainda não estão totalmente esclarecidos (HENRY et 

al., 1999). Alguns autores sugerem mecanismos que podem estar envolvidos, 

como a ativação do sistema opióide (GAUMOND et al., 2007; SAROOKHANI et 

al., 2014) ou a liberação do neurotransmissor GABA que tem como alvo de 

atuação o receptor GABAA na medula espinhal que culmina com a diminuição da 

atividade das fibras C (KANEKO; HAMMOND, 1997). 
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Já a segunda fase que ocorre entre 15 e 30 minutos após a administração 

de formalina é caracterizada por um processo inflamatório no tecido periférico, 

acarretando liberação de serotonina, bradicinina e histamina, como também 

aumenta o nível dos mediadores excitatórios na medula espinhal, entre eles, 

glutamato e NO (TJØLSEN et al., 1992; SANTOS & CALIXTO, 1997; 

MONIRUZZAMAN et al., 2015). 

A redução do tempo de lambida da pata do animal em ambas as fases do 

teste da formalina é característica de drogas que atuam em nível central, como 

os analgésicos opióides, entretanto, drogas de ação periférica, como os anti-

inflamatórios não-esteroidais e corticosteroides, causam inibição apenas da 

segunda fase (CHEN et al., 1995; SANTOS et al., 1995; MANSOURI et al., 

2014). 

O OELP foi capaz de diminuir significativamente o tempo de lambida da 

pata dos animais nas duas fases do teste, mostrando que pode atuar tanto na 

dor neurogênica quanto em processos inflamatórios. Tais resultados se 

assemelham ao da morfina, opióide de ação central utilizada como padrão. 

O óleo essencial de L. gracilis Schauer (GUIMARÃES et al., 2012) 

apresentou um perfil de atividade semelhante ao OELP, pois na dose de 

400mg/kg (p.o.) inibiu as duas fases do teste da formalina. 

Entretanto este resultado diverge do que ocorreu com a rotundifolona 

(200mg/kg, p.o.), que só foi capaz de diminuir o tempo de lambida apenas 

durante a segunda fase do teste, indicando que o efeito antinociceptivo da 

mesma poderia ser proveniente de eventos anti-inflamatórios (SOUSA et al ., 

2009). O R-(+)-limoneno segundo componente majoritário do OELP (21,8%) 

(SANTOS, et al., 2014), também se comportou como a rotundifolona, ao inibir 

apenas a segunda fase do teste da formalina quando administrado na dose de 

50mg/kg, i.p (DO AMARAL et al., 2007). 

Então para confirmar se mecanismos centrais estão envolvidos no efeito 

antinociceptivo do OELP, foi utilizado o teste da placa quente, uma vez que esse 

teste é sensível e específico para drogas que modulam a nocicepção 

supraespinhal, como os analgésicos opióides (WONG et al., 1994; DASH et al., 
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2015), enquanto que analgésicos que atuam perifericamente (AINE’s) não 

apresentam eficácia para esse teste (SRINIVASAN et al., 2003; SHI et al., 2011). 

A placa aquecida à temperatura constante (55 ± 1 °C) provoca respostas 

comportamentais, como lambida da pata ou movimento de pular (NEMIROVSKY 

et al., 2001; ORLANDI et al., 2011). O estímulo térmico promove ativação dos 

nociceptores (fibras Aδ e C) que levam o impulso para o corno dorsal da medula 

espinhal e aos centros corticais onde serão interpretados (ARAÚJO et al., 2009). 

Estas fibras são estimuladas após a ativação de receptores vanilóides do 

tipo VR-1 (limiar de ativação = 43ºC) e receptor do tipo VRL-1 (limiar de ativação 

= 52ºC), importantes na medição da resposta a estímulos térmicos nocivos 

(JULIUS; BASBAUM, 2001; SALGADO, 2011). 

Apesar do OELP apresentar um potente efeito antinociceptivo no teste das 

contorções abdominais induzidas pelo ácido acético e nas duas fases do teste 

da formalina, não mostrou atividade no teste da placa quente em nenhuma das 

doses testadas. Esse resultado indica a não-participação do estímulo térmico na 

antinocicepção central mediada pelo OELP.  

O óleo essencial de Mentha x villosa que também possui a rotundifolona 

como constituinte majoritário, também não foi efetiva no teste da placa quente, 

sugerindo que este monoterpeno contribui para atividade antinociceptiva do óleo, 

mas não é responsável pela resposta ao estímulo térmico (SOUSA et al., 2009). 

Além da rotundifolona, o R-(+)-Limoneno, também falhou em demonstrar alguma 

influência sobre o teste da placa quente, indicando ineficácia deste monoterpeno 

na inibição da nocicepção supraespinhal (DO AMARAL et al., 2007). Sugerindo, 

portanto, que o OELP atua por mecanismos periféricos para promover analgesia. 

Após a caracterização do efeito antinociceptivo do OELP, tanto em nível 

central como periférico, o próximo passo foi elucidar os mecanismos pelos quais 

o OELP exerce esta ação antinociceptiva. 

A investigação dos mecanismos de ação de fármacos que atuam no 

sistema nervoso central, é baseada na interação entre o fármaco e os receptores 

durante a transmissão neuronal (SCHEFFER, 2006). Para isso são utilizados 
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antagonistas farmacológicos, que bloqueiam os efeitos decorrentes da ativação 

de um receptor específico, assim a substância em estudo não se ligará a este 

receptor para promover sua ação. Caso a via de sinalização bloqueada não seja 

um mecanismo da substância-teste, o efeito não será alterado (SALVADORI, 

2013). 

Diversos estudos têm mostrado que sistemas de neurotransmissores, 

como o oxidonitrérgico, GABAérgico, glutamatérgico, opióide, colinérgico, 

serotoninérgico, adrenérgico, dopaminérgico, canabinóides e outros podem agir 

de diferentes maneiras durante o processo doloroso (OLESEN et al., 2012).  

A importância do sistema opióide no controle da dor é indiscutível, 

participam tanto da modulação quanto da percepção da sensação dolorosa 

(BRUEHL, et al., 2009), seu efeito antinociceptivo é oriundo da ativação de 

receptores opióides tanto em níveis periféricos quanto supraespinhal e espinhal, 

(KHALEFA et al., 2012; DA FONSECA PACHECO et al., 2014). 

Os receptores opióides μ, κ e δ (MOP, KOP, DOT) que pertencem à família 

dos receptores acoplados à proteína Gi/Go, promovem a abertura de um tipo 

específico de canais de potássio (GIRK’s) e inibem a abertura dos canais de 

cálcio controlados por voltagem (VGCC’s), levando à redução na excitabilidade 

neuronal (ALEXANDER et al., 2013; CHABOT‐DORÉ et al., 2015). 

A morfina é o analgésico opióide modelo, considerada droga de primeira 

escolha para tratamento de vários tipos de dor, no entanto possui sérios efeitos 

colaterais como tolerância, depressão respiratória e dependência física e 

psicológica (MCQUAY, 1999; YAMANAKA, 2013). Diante disso, a indústria 

farmacêutica se empenha na descoberta de novas drogas com atividade 

terapêutica semelhante à morfina, mas com efeitos colaterais diminuídos (HESS 

et al., 2010).  

Desta forma, na tentativa de elucidar se o mecanismo antinociceptivo pelo 

qual o OELP exerceu seu efeito utilizou-se a naloxona, um antagonista não 

seletivo de receptores opióides. A dose de 400 mg/kg do OELP foi escolhida 

para ser utilizada neste experimento, pois foi a dose que apresentou melhores 
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resultados. O teste das contorções abdominais induzidas pelo ácido acético foi 

o método adotado para a investigação desse possível mecanismo. 

Os resultados evidenciaram que o pré-tratamento dos animais com 

naloxona, é capaz de inibir completamente o efeito antinociceptivo da morfina. 

Foi observado também que a naloxona não reverteu o efeito antinociceptivo do 

OELP, sugerindo que o sistema opióide não tem participação no efeito 

antinociceptivo provocado pelo OELP.  

Este resultado diverge do que ocorreu com a rotundifolona (125, 187.5 e 

250 mg/kg; i.p), que teve seu efeito antinociceptivo revertido pela naloxona no 

teste das contorções abdominais induzidas pelo ácido acético (ALEMEIDA et al., 

1996), sugerindo o envolvimento do sistema opióide. 

Entretanto, outro estudo realizado também com a rotundifolona (10, 100 

and 200 mg/kg; p.o.), mostrou que seu efeito antinociceptivo não foi revertido 

pela naloxona (SOUSA et al ., 2009). Esta diferença pode estar relacionada com 

as diferentes vias de administração empregadas nos dois estudos (GUIMARÃES 

et al., 2013). Além disso, a naloxona também não revertou o efeito analgésico 

do R-(+)-limoneno (50 mg/kg, i.p.), sugerindo que o sistema opióide também não 

está envolvido na modulação da dor mediada por este terpeno (DO AMARAL et 

al., 2007). 

Dessa forma, justifica-se o não envolvimento do sistema opióide no efeito 

antinociceptivo do OELP. Como mencionado anteriormente, vários sistemas de 

neurotransmissores estão envolvidos na via da dor. Sendo assim, novos ensaios 

utilizando-se outros antagonistas são necessários a fim de se esclarecer a via 

de sinalização envolvida neste efeito. 

Por fim, baseado na capacidade que o OELP teve de inibir a segunda fase 

do teste da formalina, surgiu o interesse em avaliar se este efeito teria algum 

componente da inflamação envolvido. Com o propósito de investigar essa 

correlação, foi realizado o teste da peritonite induzida por carragenina. 

Esta claro que existe uma forte correlação entre o processo inflamatório e 

o desenvolvimento da dor. Vários estudos tem demonstrado que a inibição da 
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migração de neutrófilos, reduz a hiperalgesia induzida por diferentes estímulos 

inflamatórios (BRADLEY et al., 1982; HOPKINS et al., 2003; CHAVES et al., 

2013). 

 Uma das características da inflamação aguda é a migração de células no 

local da lesão. A inflamação induzida pela administração intraperitoneal da 

carragenina envolve migração de neutrófilos vindos da vênula mesentérica para 

cavidade peritoneal devido à vasodilatação, aumento da permeabilidade 

vascular e da liberação de vários mediadores inflamatórios, tais como, óxido 

nítrico, PGE2, IL-1β, IL-6 e TNF- α (SALVEMINI et al., 1996; LORAM et al., 2007; 

MENDES et al., 2010). Estas citocinas têm sido reconhecidas como fatores 

quimiotáticos responsáveis pela ativação de células inflamatórias, maturação de 

neutrófilos e diapedese para o sítio de inflamação (SUTBEYAZ et al., 1996; DIAS 

et al., 2014).  

O tratamento com OELP reduziu o número de leucócitos no líquido 

peritoneal, sendo possível sugerir que o mesmo desempenha um papel na 

inibição da síntese de mediadores inflamatórios que estejam envolvidos na 

migração leucocitária. 

Segundo LO et al. (1982), a carragenina induz migração leucocitária para 

a cavidade peritoneal do camundongo, através de um mecanismo indireto de 

ativação de macrófagos (CHAVES et al., 2013). O (R)-limoneno e a 

rotundifolona, componentes majoritários do OELP, diminuíram moderadamente 

a porcentagem de macrófagos infectados com T. cruzi, in vitro (SANTOS et al., 

2014; BOŽOVIĆ et al., 2015). Esse dado indica que o OELP pode estar 

diminuindo a migração leucocitária através da inativação de macrófagos. 

Alguns estudos com óleos essenciais contendo R-(+)-limoneno como 

composto majoritário tem demonstrado atividade anti-inflamatória. Quando 

administrado pela via oral, foi capaz de inibir migração de células e inibição da 

produção de mediadores inflamatórios como óxido nítrico, interferon-gama e IL-

4 (SOUZA et al., 2003; HIROTA et al., 2010; GUIMARÃES et al., 2013). Além 

destas, a IL-1β e o TNF-α são citocinas pró-inflamatórias que tem como 

principais funções a ativação de células inflamatórias e a migração de leucócitos 
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(METCALFE, 2008; DIAS et al., 2014). Baseado nesses relatos sugere-se 

também que a atividade anti-inflamatória do OELP pode estar ocorrendo via 

inibição de IL-1β e TNF-α, sendo necessário a realização de testes mais 

específicos para o melhor entendimento do mecanismo pelo qual o óleo exerce 

seu efeito anti-inflamatório. 

Em suma, esses resultados demonstram a atividade antinociceptiva e anti-

inflamatória do OELP em modelos experimentais, contribuindo para o 

conhecimento científico sobre o gênero Lippia. Mais estudos pré-clínicos são 

necessários para melhor caracterização do efeito descoberto. 
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8. Conclusão 
 

De acordo com os resultados apresentados no estudo em questão, 

podemos concluir que o óleo essencial de Lippia pedunculosa:   

 

 

 Induz alterações comportamentais no SNC, sem comprometimento da 

atividade motora; 

 

 Promove analgesia nos modelos de nocicepção química (teste das 

contorções abdominais induzidas por ácido acético e no teste da 

formalina), mas não no modelo de nocicepção térmica (teste da placa 

quente). 

 

 Possui efeito antinociceptivo sem o envolvimento do sistema opióide; 

 

 Diminui a quantidade de leucócitos que migram para cavidade peritoneal 

no modelo da peritonite induzida por carragenina. 
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